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Gás
O gás é um combustível fóssil e uma mistura de gases com efeito de estufa. 
Quanto queimamos gás, emitimos dióxido de carbono, tal como ocorre com o 
carvão e o petróleo. 

Além disso, o gás é composto principalmente por metano, um gás com efeito 
de estufa superior ao dióxido de carbono. O nível de perdas ao longo de todo o 
processo de produção, armazenamento e distribuição é gigantesco.



Gás
A indústria dos combustíveis fósseis passou os últimos anos a dizer-nos que é 
preciso substituir o carvão pelo gás porque teoricamente emite menos gases 
com efeito de estufa. Para chegar a essas contas, a indústria necessita 
esconder todo o processo produtivo.

Howarth 2015, Energy & Emission Control Technologies.



Gás
As emissões de gases com efeito de estufa estão em ascensão, em particular 
as emissões de metano, muito menos contabilizadas do que as emissões de 
dióxido de carbono. 
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Gás
O denominado gás “natural” é composto em cerca de 90% por metano, com um 
efeito de estufa cerca de 86 vezes superior ao dióxido de carbono para um 
período de 20 anos após ser libertado na atmosfera. 

As perdas de metano podem chegar aos 10,1% (gás não convencional) e 5,96% 
(gás convencional) durante os processos de extracção e transporte. Nos 
grandes tanques metaneiros, as perdas podem chegar a 0,25% do gás por dia 
de trânsito marítimo. 

A procura de gás está em queda, pelo que há um enorme risco de investimento 
para quaisquer novas infraestruturas de gás, que podem vir a tornar-se activos 
“encalhados”. A União Europeia está a resgatar a indústria petrolífera ao apoiar 
com dinheiro público estes projectos, através de parcerias publico-privadas e 
de financiamento directo, assumindo o risco económico destes projectos e 
travando a transição energética para um sistema energético que se TEM de 
basear quase exclusivamente em renováveis. Os fundos empatados em gás são 
fundos que não são investidos numa rede eficiente de energia renovável justa e 
segura para as populações. 



A União Europeia
A União Europeia colocou no centro da sua estratégia energética a necessidade 
de construir mega-infraestruturas de gás - principalmente gasodutos e 
terminais LNG. Através dos denominados “Projectos de Interesse Comum”, do 
Banco Europeu de Investimento (BEI), mais de 90 novos projectos de gás 
poderão receber financiamento público, com enorme incentivo por parte do 
dinheiro dos impostos dos cidadãos europeus para este investimento 
catastrófico (existem ainda projectos em desenvolvimento sem apoio da UE). 





A União Europeia
Este investimento não corresponde a qualquer procura. Há uma enorme 
sobrecapacidade já instalada na União Europeia. Em 2015, foi usada apenas 
19% da capacidade dos portos de LNG e só foi utilizado 69% da capacidade 
dos gasodutos.  

A lógica tortuosa deste processo é criar oferta para depois justificar criar mais 
procura. É uma profecia auto-concretizável: fazem-se investimentos arriscados 
com dinheiro públicos para responder a uma procura que não existe e depois de 
feitos os investimentos tentar-se-á reforçar a procura utilizando como 
justificação o investimento já feito.  

Este é o resgate da indústria fóssil, que sabe que tem de ser radicalmente 
reduzida durante as próximas décadas para evitar o colapso climático. 



A União Europeia



A União Europeia
A União Europeia pretende, com este resgate, responder a grupos económicos 
associados às indústrias fósseis, principalmente a do petróleo. 

42% do gás mundial é hoje importado pela União Europeia e a principal origem 
do gás que a UE importa vem da Rússia, pelo que há uma espécie de 
justificação geoestratégica para este investimento, que é reduzir a importação 
da Rússia em nome da “segurança energética”. 

Em alternativa, a UE está a promover um enorme gasoduto que ligaria a Europa 
ao Azerbeijão, chamado “Southern Gas Corridor” ou “Transadriatric Pipeline”. 

Além disso, a UE tem vários outros megaprojectos como o MidCat (unindo 
Espanha a França através dos Pirinéus), Baltic Pipeline (Polónia - Dinamarca), 
Eastring (Argélia - Itália), KRK Terminal (Croácia) ou o gasoduto Bulgária - 
Roménia. 



SEGURANÇA? 

INDEPENDÊNCIA?
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Em Portugal
Em 2016, REN propõe 1165 milhões de euros de investimentos para um período 
de 10 anos.  

Estrutura accionista REN



Em Portugal
REN pretende aceder à ajuda financeira europeia ao investimento em 
infraestruturas da rede transeuropeia de gás e eletricidade energéticas com 
vista à criação da União da Energia: Ligação à região norte do sistema espanhol 
que prevê uma ligação do MIBGAS a França, através do MIDCAT. (REN plano 
PDIRGN 2016- 2025): Gasoduto Douro. 



Gasoduto Douro
Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Gás Natural (2014 – 
2023) - 3a interligação Portugal - Espanha.

Promotor: REN – Gasodutos, S.A. (Espanha, ENAGAS); Licenciamento: Direção Geral 
de Energia e Geologia (DGEG). ref.: Entidade reguladora dos Serviços Energéticos 
(ERSE).

Objetivos enunciados: 


- aumento da segurança de abastecimento -


- a integração das redes europeias: MIBGAS e ligação ao Norte da Europa (MIDCAT);


- cobertura do território nacional; 


- apoio às fontes de Energia Renovável (FER) nas centrais de ciclo combinado 
(CCGT); 


- criação de um eixo logístico de ligação entre os armazenamentos subterrâneos do 
Carriço, em Portugal e de Yela em Espanha.



Gasoduto Douro
1. Percurso do gasoduto  
2. De onde vem o gás? Porto de Sines  
3. Para onde vai o gás? Yela Madrid  
4. O fluxo que esperam ter?  
5. Cidades e/ou aldeias em causa  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Conexão à rede nacional de gás entre Celourico e Mangualde e atravessa de sul para 
norte os distritos da Guarda, Vila Real e Bragança. 

Distância aproximada do gasoduto principal para ligação dos ramais: 50-60 km de 
Vila Real; 20/25 km de Bragança; 70/80 km de Chaves. Distância até outra ligação à 
fronteira espanhola Valença (Minho): 180 km – ligação à rede da região norte de 
Espanha. 
O gasoduto Celourico da Beira-Vilar de Frades visa a ligação entre os 
armazenamentos subterrâneos do Carriço, em Portugal e de Yela (Madrid) em 
Espanha. 



Gasoduto Douro
3 fases de construção previstas:
1) Construção do gasoduto liga Celorico da Beira a Zamora através de fluxo 

bidirecional. A capacidade de importação é de 75,0 GWh/dia e exportação de 50,0 
GWh/dia. Entrada em operação prevista até final de 2019.


2) Nova Estação de Compressão no troço da RNGN - Gasoduto Coimbra / Viseu;

3) Duplicação do gasoduto entre Cantanhede e Mangualde, numa extensão de 68 km, 

anterior ao novo gasoduto, aumentando a capacidade de importação 107,0 GWh/d 
e exportação para 97,0 GWh/d. Previsão de entrada em funcionamento 2023. 



Gasoduto Douro

O desenvolvimento da rede à volta do transporte do gás não depende da REN, mas 
sim da GALP.

Bragança lidera o consumo de gás abastecido por uma Unidade Autónoma de Gás 
(UAG – designação das zonas abastecidas por gás natural liquefeito (GNL), 
transportado por camião cisterna), mas para tirar vantagem da passagem do gasoduto 
terão de ser construídos ramais que assegurem a distribuição.




Gasoduto Douro
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte (CCDRN) 
entidade que foi designada pelo Estado como responsável pela gestão da zona que é 
protegida pela UNESCO, opõe-se ao projeto do gasoduto Celorico/Vale de Frades que 
a REN quer construir para ligar a rede nacional de gás à congénere espanhola.

ICOMOS enviou uma dura carta ao Governo e juntam-se ao protesto a UTAD, o Museu 
do Douro, a ADVID, uma associação de viticultores, a Associação das Empresas de 
Vinhos do Douro e do Porto, o grupo Symington e a Liga dos Amigos do Douro 
Património Mundial.

A ADVID – Associação Desenvolvimento da Viticultura Duriense opõe-se ao traçado, 
via Região Demarcada do Douro (RDD), do Gasoduto Celorico-Vale de Frades, tendo 
por “base as obrigações legais, no mínimo equitativas, dos Viticultores da Região 
Demarcada do Douro e do Estado Português na preservação e valorização do Bem 
classificado como Património Mundial – Alto Douro Vinhateiro”.


